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   Проект VS/2012/003/0305 

Информирани и опитни за устойчиво земеделие - Повишаване на капацитета 

на социалните партньори в сектор земеделие за информиране и 

консултиране за активно участие в професионалния живот за устойчиво 

земеделие. 

 

Втора среща на Управляващия комитет PM2, Скопие 5-6.11.2012г. 

Протокол 

Срещата се проведе в периода 5 - 6.11.2012г. в хотел „Континентал” в Скопие, 

Македония. Съгласно плана на дейностите на проекта, приет и съгласуван от 

партньорството по време на първата работна среща, проведена през септември в 

София, всички партньори по проекта бяха поканени от водещия партньор - ФНСЗ да 

вземат участие в работа на втората среща на Управляващия комитет. Бе планирано 

тази среща да се проведе след провеждане на националните семинари в трите 

пилотни страни - Македония, Румъния и България. На срещата присъстваха 11 

участници от партньорството: AGROSTAR - Румъния, ALPA - Италия, АГРО Синдикат - 

Македония, ФНСЗ и АЗПБ - България и FGA-CFDT - Франция. Представителят на IG 

BAU отсъства поради поет предварително ангажимент в неговата организация, но 

обявява пълната си подкрепа за работата на партньорството. Всички посочени 

участниците бяха представени, както служителите така и представителите на 

работодателите  в партньорството. Организацията Reseau Projective, избрана за 

предоставяне на външна експертиза за ефективното изпълнение на проекта, бе 

представена от г-н Жан-Пиер Клапуш, който взе активно участие в  среща и има важна 

роля по време на работа. На всички участници беше предоставена, предварително и 

на място, цялата необходима информация и работните документи във връзка със 

срещата. Всички партньори са информирани за целите на срещата, както следва: 

 Да се изследва работата на партньорството и комуникацията в рамките на 

концепцията на проекта. 

 Да се проследи процеса на събиране и анализ на информацията относно 

процеса на информиране и консултиране в сектора на селското стопанство. 

  Да се провери напредъка по методологията (въпросници, анализ и национални 

насоки / препоръки, концепцията за транснационалната брошура), следвайки 

общите критерии за качество за продуктите. 

 Да работи за разпространение и публичност на резултатите от проекта. 

  Да се проверят финансовите потоци. 

 Да се обсъди и предвиди окончателната концепция за транснационалната 

конференция. 

  Да се начертаят корективни мерки, ако е необходимо. 
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Работата започна със предварителна среща между ръководителя и координатора на 

проекта с експертът от Reseau Projective, за да направят окончателен брифинг по 

програмата и структурата на работата по време на срещата на Управителния комитет, 

както и да направят преглед на работата, извършена по време на наскоро проведените 

работни семинари. Дискусията обхвана и концепцията за изследването и аналитичната 

работа, която партньорството очаква от страна на експертите и начина на представяне 

на състоянието на нещата до момента. Всички партньори имаха обща вечеря, по 

време на която комуникацията течеше в неформален план с фокус върху 

впечатленията от завършиялия национален семинар в Македония. 

Заседанието на 6 ноември 2012 г., започна с приветстваща реч на г-н Живко Даневски 

- председателят на организацията домакин АГРО Синдикат. Той изрази 

благодарността на АГРО Синдикат към партньорите по проекта, за предоставената 

възможност в македонския селскостопански сектор да се говори за правата по 

информиране и консултиране на работниците и служителите. Той подчерта ясната 

необходимост в национално законодателство да бъдат установени правни норми, 

свързани с правата за информиране и консултиране на работещите в сектора,  което е 

в полза на работниците, както  и необходимостта от  упражняването на тези права в 

практиката. 

Участниците имаха думата за началното си експозе, като се представят и представят 

очакванията си от тази среща, както и да напрявят препоръки, а ко имат такива. Това 

бе необходимо, защото има нови лица в пртньорството, които за първи път работят в 

този формат. 

Напредъка на проекта бе докладван от г-жа Васильонова - координатор на проекта. Тя 

направи задълбочен преглед на работата на партньорите, извършена по проекта до 

момента. Отчетът бе представен чрез Power Point презентация и обхваща всички 

въпроси в дневния ред. 

Концепцията на доклада може да се види в следната диаграма: 
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Последващи дейности: 

Предложение за промяна  в правната рамка  и секторни колективни 
споразумения 

Публикуване и  разпространение на информационни материали 
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11.09.2012, София  
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Специално внимание бе отделено на основните дейности и индикатори, особено по 

отношение на: 

1. Изследователския процес на реализиране на правата по информиране и 

консултиране в сектор Земеделие. 

Изследването се осъществява с подкрепата на външна експертиза на Reseau 

Projective и с пълната ангажираност на националните организации на партньорите. 

Според методологията въпросниците за събиране на информация бяха разработени 

за потребностите на социалните партньори,  от гледна точка на работниците и 

работодателите/ мениджмънта, бяха разпространени сред партньорите и накрая бяха 

събрани 47 отговора, даващи обратна връзка в трите пилотни страни (17 в Румъния, 

15 в България и 17 в Македония). Предвиждат се още 6 въпросници  да бъдат 

попълнени от синдикатите в партньорството (в съответствие с решението на 

партньорите по време на срещата на Управляващия комитет). Това ще обогати 

информацията, събрана през призмата на представителите на работниците и 

служителите. Г-н Жан-Пиер Каплуч - външен експерт, настоя въпросниците да бъдат 

обобщени и предоставени на експертите на френски или английски език до края на 

ноември. Информацията, събрана по време на семинарите, заедно с примерите за 

добри практики, осигурени от партньорите от Италия, Франция и Германия ще бъдат 

взети под внимание в процеса на разработване на аналитично проучване/студия, което 

ще бъде изготвено до края на февруари. 

Междувременно се разработват национални Наръчници/препоръки в пилотните страни 

Македония, България и Румъния. Те трябва да бъдат завършени през януари, да се 

предоставят на външните експерти, като важен принос към процеса на анализ, а също 

така ще съдържат и  изводи и препоръки за окончателния вариант на изследването и 

ще бъдат и ценен принос за изготвянето на транснационалната Брошура, която трябва 

да бъде готова през април 2013г. 

Нашата цел е по време на финалната транснационална конференция, планирана за 4 

юли в София, всички резултати от работата по проекта да бъдат представени пред 

широката общественост и да получат публичност. 

2. Националните семинари бяха обобщени от координатора на проекта. 

Всички семинари бяха проведени в съответствие с планираните данни. 

Начална дата Крайна дата Място Вид на събитието 

29/10/2012 30/10/2012 Букурещ Семинар 1 WS RO  

01/11/2012 03/11/2012 София Семинар 2 WS BG 

05/11/2012 07/11/2012 Скопие Семинар 3 WS MK  

Среща на Управителния комитет PM2  
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Участниците в семинарите по страни бяха избрани от партньорските организации, 

както следва: 

 В Румъния - 22 участници - 10 от тях от земеделските производители и 12 от 

представителите на синдикатите. 

 В България - 27 участници участвали в семинара - 10 от тях представители на 

работодателите, 11 синдикални представители и 6 експерти. 

 В Македония участниците са 23 - 11 от тях представителии на синдикатите и 12 

представители на работодателите. 

Програмата за националните семинари за информиране и консултиране и участие на 

работниците и служителите бе посветена на темата за информиране и консултиране, 

като организаторите имаха възможност да включат и други теми от интерес на 

участниците, а самата програма бе проектирана по привлекателен и интерактивен 

начин. Избраните теми са различни за различните страни партньори и покриват 

следните въпроси: процесът по информиране и консултиране в селскостопанските 

предприятия, социалния диалог като същтностна тема за социалните партньори и 

ефективен инструмен, корпоративната социална отговорност, управление на 

промяната и участието на служителите. (Програмите за трите семинара са 

приложени като референция). Във всички семинари на участниците бе предоставена 

основна информация и знания по законодателната рамка на процесите по 

информиране и консултиране - от Европейската директива до прилагането и в 

националното законодателство и на работното място. Бе приложен иновативен подход 

за разширяване на знанията на участниците чрез участието и приноса на експертите 

от "старите стани - членки", които със споделеното от тях предизвикаха ползотворни 

дискусии в пленарната зала, в работата в малки групи и така обогатиха процеса на 

обучение и бъщи действия. Благодарение на  дискусията и обмена на конкретни казуси 

от практиката, участниците посочиха недостатъците в сега действащото 

законодателство и приложението му в селскостопанските предприятия. (Всички 

семинари са обобщени в докладите / протоколите, прикрепени към този документ.) 

Успехът на семинарите бе потвърден от високото ниво на удовлетвореност на 

участниците, изразен като обратна връзка по време на заключителните панели на 

самите семинари. Партньорите в Македония изразиха желанието си и предложиха тази 

дейност да бъде продължена в от страна на тяхната организация, с цел 

разпространение на повече знания и повишаване осведомеността за проблемите сред 

работниците в селското стопанство. 

Дискусията относно националните семинари по време на срещата на Управителния 

комитет бе обогатена и с участието на всеки един от партньорите от пилотните страни, 

а също и от впечатленията на експертите от старите страни-членки. 

Флорин Истрате - заместник-председател на Агростар, Румъния, говори за социалния 

диалог в земеделието в Румъния и неговата нестабилност поради политическите 

проблеми в страната. Той посочи, че в тази ситуация синдикатите са организацията, от 

която се очаква да бъде най-значим източник на информация и консултации за 

работниците и за земеделските производители в селското стопанство. Той се позова 

на предложенията, направени в работните групи по време на румънския национален 

семинар, като подчерта настояванията на синдикатите: за легализиране на наемането 
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на работници в земеделските стопанства и предприятия, което е един от големите 

проблеми; необходимостта от правна защита на лидерите на работниците и 

служителите и земеделските производители; насърчаване на земеделските 

производители да се кооперират, асоциират и пр. 

 Фабиан Гуимбретиер, FGA-CFDT, говори за значението на този проект в следните  два 

аспекта - първият, защото служителите в България и Румъния се нуждаят от повече 

компетенции и знания за възможностите по процесите на информиране и 

консултиране в страните и активното участие в социалния диалог, но също така 

сподели, че резултатите  от този проект са важни за работниците - българи и румънци 

- работещи в чужбина, които са обект на социален дъмпинг. Смият той е отговорен за 

подготовката и сключването на 30 колективни трудови договори в сектора на местно 

ниво във Франция и подчерта факта, че в страната има сключени и действащи 180 

колективни трудови договори и 400 процедури по преговори ежегодно, със специален 

фокус върху регионалните различия. От практическия си опит той е на мнение, че е 

нужно държавата да се включи в процеса на ефективен социален диалог, като важен 

актьор, а също и за да гарантира и подкрепя автономния социален диалог. Той също 

така сподели, че във Франция има проблеми със социалната защита на дребните 

фермери. 

Салваторе Спарацио от АЛПА, сподели загрижеността си относно последствията от 

кризата в Италия, които са довели до закриване на 100 000 компании в сектора, 

съответно увеличили равнището на безработица. Това води до увеличаване на броя 

на работниците-мигранти от Северна Африка, както и до неадекватни цени на 

селскостопанските продукти. Имаше нужда да се изработят и предложат мерки, 

насочени към компенсиране на наетите работници и да се създадат възможности за 

реализация на селскостопанските продукти на мястото на производство. Този подход 

дава резултати и сега много млади хора се обръщат към селското стопанство. АЛПА е 

уникална асоциация на дребни земеделски стопани, която постигна първите си 

резултати - осигури достъп на тези малки фермери до европейските субсидии. Друг 

аспект в дългогодишната работа на АЛПА е създаването на специализирани центрове 

за подпомагане на земеделски производители и сега има пряка връзка и 

взаимодействие между земеделските производители и синдикатите, както и в процеса 

на социалния диалог, а техният партньор е държавата, представена от 

Министерството на земеделието. 

Владимир Владимиров от АЗПБ говори със загриженост за поляризацията в 

българското земеделие –тук има малък процент от големи стопанства (над 1000 - 5000 

хектара обработваема земя) и голям процент от предимно малки и средни земеделски 

производители в животновъдството, овощарството и т.н., които са изправени пред 

напълно различни ограничения - ограничен достъп до информация, голяма тежест на 

бюрокрацията, липса на качествена работна сила, ниско разбиране и култура на 

солидарност и асоциация на фермерите. Дори и днес в България имаме проблеми с 

трудовите договори в селското стопанство. Той сподели дълбокото убеждение на 

своята организация, че социалният диалог и колективните трудови договори са 

механизъм за регулиране на отношенията в сектора  тъй като решават проблемите. 

Такъв тип проекти помагат за обмен на информация, опит и генерират нови решения 

за напред. Европа трябва да обърне внимание на различията между държавите-

членки и регионите и на новите държави-членки. България има шанс с Комисаря по 
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земеделието  Дачиан Чолош, защото той е запознат със спецификата на нашия регион 

и селското стопанство. Това мнение бе споделено и от нашия румънски колега, който 

посочи, че днес в Румъния и в България има големи очаквания към новата Обща 

селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г., свързани с интересите на дребните 

фермери. 

3. Специално внимание бе отделено на националните насоки/препоръки, 

които трябва да бъдат изготвени от пилотните организации- партньори.  

Проектът на структурата бе предложен преди националните семинари и коментиран по 

време на работните срещи. Всички партньори в PM2, приеха предложената структура и 

ще се придържат към нея в разработването на насоките. 

Структура - чернова: 

 Въведение - тази част ще се използва за отправяне на политическо послание 

по темата 

 Концепция на процеса по информиране и консултиране и участие на 

работниците и служителите - основни аспекти на европейското 

законодателство. 

 Мястото на процеса по информиране и консултиране в националното 

законодателство. 

  Нагласи и стереотипи на поведение в процеса на информиране и 

консултиране. 

 Практика на прилагане на процеса по информиране и консултиране в 

земеделието. 

 Неизползвани възможности както за служителите, така и за работодателите в 

процеса на отговорно управление на предприятието чрез процеса на 

информиране и консултиране. 

 Заключения и препоръки с практическо отражение. 

Беше договорено, че те ще бъдат готови до края на януари и изпратени на 

координатора и Reseau Projective, за да бъдат взети под внимание в аналитичното 

проучване/студия, а след това и в подготовката на транснационалната брошура по 

информиране и консултиране в земеделието. 

4. Разпространението на проектната идея и резултатите също бяха 

представени на членовете на Управителния съвет, като се наблегна на 

работата, извършена до момента - създаване на лого на проекта 

 , което бе предложено и одобрено от 

партньорите и ще се използва за различни материали и събития, посветени на идеята 

и разпространението на резултатите от проекта. Логото е преведено на български, 

румънски и македонски език и е публикувано на интернет страницата на ФНСЗ, 

Агростар, АГРО Синдикат, заедно с повече информация за целите и резултатите на 
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проекта. Информационни брошури за проекта бяха разработени и публикувани като 

двуезичен инструмент за информация на български - английски, румънски - английски 

и македонски-английски в 1500 екземпляра и са разпространени между участниците в 

семинарите, а също и сред работещите и служителите в предприятия в трите пилотни 

страни. Реализирани са редица публикации в интернет сайтовете на партньорите и 

списания, посветени на проекта. В интернет страницата на ФНСЗ има специална 

секция за проекта, която е посветена на събитията, дейностите и резултатите на 

проекта, като е на два езика – български и английски.  

5. Комуникацията е важна част от партньорството.  

 

До момента комуникацията е провеждана от разстояние чрез интернет, имейли и 

телефонни разговори и лице в лице, по време на официални срещи и конференции. 

Английският език е основният език на проекта, но другите езици на партньорите също 

се използват много активно за вътрешна комуникация в партньорството. По време на 

официалните срещи и събития са използвани 3-5 езика, както следва:  

 

 PM 1 - София - Устни преводи от и на немски, френски, румънски, италиански и 

български -  използван като основен език. 

 WS 1 - Букурещ - Устни преводи от и на френски, български и румънски 

(основен). 

 WS 2 - София - Устни преводи от и на немски и български. 

 WS 3 - Скопие - Устни преводи от и на френски, румънски, български, 

македонския - използван като основен език. 

 PM 2 - Скопие - Устни преводи от и на румънски, италиански, френски, 

български, македонския - използван като основен език.. 

Всички писмени материали - програми, писма на покана или информация, листовки, 

презентации на Power Point и други материали са преведени от английски на езиците 

на партньорите за основните събития. Езиците на всички партньори са били 

използвани по време на проектния цикъл до сега. Партньорите потвърдиха 

одобрението си за комуникационната стратегия и обявиха съгласието си за 

разпространение на идеята на проекта и резултатите на своите интернет страници. 

6. Мониторинг и оценка се извършват в съответствие с приетата стратегия 

за оценка на проекта.  

Всички партньори внимателно наблюдават процеса на проекта, участват в 

обсъжданията на напредъка на проекта на всеки етап от планираните заседанията на 

Управителния комитет и са готови да предприемат коригиращи мерки, ако това е 

необходим. Координаторът на проекта напомни на участниците, че протоколите след 

всяко заседание на Управителния комитет се изпращат към партньорите за 

информация и съгласуване, като се очаква бърза реакция в случи на необходимост от 

коригиращи мерки. До този етап от проектния цикъл такъв случй не е имало.  

Партньорството взе решение, резултатите от проекта да бъдат представяни на 

различни релевантни към темата конференции, комитети, консултации и др., 

включително комитетът по секторен социален диалог, за да се окаже обществен 

натиск и предизвикване на интерес в обществото и  у вземащите решения. След PM 2 
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участниците ще получат протокола, презентация на английски език и обобщение на 

съгласуваните задачи. 

7. Планиране на транснационалната конференция - последното събитие по 

проекта. 

Партньорите обсъдиха организацията на главното събитие. Координаторът на проекта 

представи главните точки на събитието: 

 Мотото:  За активно участие и корпоративна социална отговорност за устойчиво 

земеделие и по-добро качеството на заетостта. 

 Мястото и датата: София, 4 юли 2013 г. 

 Брой на поканените външни участници: 32 участници от партньорски 

организации в рамките на ЕФФАТ 

 Последна работна среща на Управляващия комитет - PM3, София на 5 юли 

2013 г. 

Партньори бяха провокирани да обмислят за политическите акценти, които да бъдат 

включени в конференцията, както и за поканите, отправени към други заинтересовани 

страни на европейско и национално ниво. Бе взето решение, окончателния списък на 

участниците и програмата да се разработят от координатора и мениджъра и да се 

разпространят сред партньорите през юни за  консултиране чрез имейли. 

Управлението на проекта е отговорно за осигуряването на подходяща информация във 

всеки един момент от цикъла на процеса, да го управлява и да докладва на 

Управляващия комитет. За взаимната отговорност за успеха на този проект, ясните 

финансови правила, дисциплина и прозрачност бе изготвен специален наръчник от 

ръководството и изпратен до партньорите в пилотните страни за улеснение на процеса 

на изпълнение. 

Работният ден завърши с извода, колко е важно сътрудничеството, солидарността и 

дискусиите между партньорите по проекта, да се учат един от друг, да изграждат 

култура, знания и умения в осъществяване на процеса на информиране и 

консултиране, чрез предприемане на действия на европейско и национално равнище и 

да отбележат стъпка напред в превръщането на сектора на селското стопанство в по-

добро място за работа и живот за работниците. 


